
Základni škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Kritéria pro ořiietí dítěte k předškolnímu vzdělávúní oro šk.rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace stanovila

následující kíitéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předŠkolnímu

vzdéIáiání pro následující školní rok v případech, kdy počet žáďosti o přijetí podaných

zákonnými zástupci dětí v daném roce, překročí stanovenou kapacitu maximálního poČtu

zapsanýchdětí ve třídě mateřské školy.
Oiganizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 56112004 Sb., o
předškolním, zákIadním. středním, vyšším odborném a jiném vzděIáváni (školský zákon), ve

zněnipozdějších předpisů. Přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni je v souladu s ustanovením

§ 165 oart. 1 písm. b) zžkona ě. 56112004 Sb., (školský zákon), ve zněni pozdějších předpisŮ a

vyhlášky ě. I4l20O5 Sb., o předškolním vzděIáváni. v platném znéní. Přijímací řizení probíhá

ve správním íízení dle zákona ě. 50012004 Sb., v platném znéní.

přednostně bude přijato dítě s vyšším celkoqým hodnocením. Při shodném souČtu

bodového ohodnocení více dětmi má však přednost starší dítě.

o přijetí dítěte nerozhoduje pořadí zapsaných dětí ani pořadí podané Žádosti.

Rodiče/zákonní zástupci dítěte ,i *ot ou během dubna a května výzvednout v MŠ nebo

stáhnout na webovýctrstránkách ZŠ aMŠ (http://skola.zivoticeunj.cz - Úř.drri deska) ,,Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníoo, kterou předem vyplní a přinesou s sebou. Při

zápisu jim bude přiděleno registrační číslo.
Ná zaaosti je ur8ené místo, kde si nechá rodič/zákonný zástupce potvrdit od dětského lékaře

způsobilosi aitet. pro vstup do MŠ, řádné přeočkování dítěte a zaznamená případnou
individuátní zdrav-otní péči atd. Při přijetí dítěte do MŠ a v průběhu docházky dítěte má

rcdičlzákonrlý zástupce povinnost mateřskou školu informovat o změnách zdravotního stavu

dítěte.
Řaonc vyplněnou žádost předají rodiče/zákonní zástupci v určeném termínu zápisu zPét na

ředitelství ZŠ a MŠ. Děti musí splňovat podmínku očkování dle § 50 zákona Č. 258/2000

Sb., o ochraně veřejného zdraví.

kritérium Bodové hodnoceni

věk dítěte

- dítě s odloženou školní
docházkou

- dítě dovrší 5 let věku do
31. 8. 2018

- dítě rok před nástupem
školní docházky bude

vždy přednostně přijato bez
ohledu na bodové

hodnocení-§ 34.odst.4

- dítě dovrší 5 let věku od
1.9.2018 do 31. 12.2018

5

- dítě dovrší 4 let věku do
31. 8. 2018

4

- dítě dovrší 3 let věku do
31. 8.2018

3

- dítě dovrší 3 let věku od
1.9.2018 do 31. 12.2018

)

- dítě dovrší 3 let věku
od 1. 1. 2019

1

Trvalý pobyt dítěte

- trva|ý pobyt dítěte v obci 5

- trvalý pobyt dítěte v jiné
obci

0



Záktaďníškola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvkováargantzace

O r"ýsledku správního iizenlje rodič/zákonný zástupce v ziákonné lhůtě vyrozuměn vyvěšeným
seznafilem na přísflrpném místě.
Jména dětí budou naltrazena registračními ěísly.
orRozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ" si rodiče vyzvednou v ředitelně školy po ukončení

přijímacího iízeru.
Děti jsoupřijímány do v!še kapacity MS.

V Životicích uNového Jičína. dne 17. 4.2018
Zlkla§pl škola a Mafeřská škota

Z]y.!n9c.u Novóho Jičína,
prIspčvková orgwizacc
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